Kerstdecoraties gemaakt
van cakeservetten
Maak je eigen engelen, kerstbomen en
sneeuwvlokrozetten. Knip de cakeservetten
bij en creëer verschillende vormen om op te
hangen of voor tafeldecoratie.

Inspiration: 15718
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Maak een engel door in het midden van
een cakeservet te knippen zoals op de
foto.

Vorm de cakeservet als een brede kegel
en plak het aan elkaar met Sticky Base.
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Maak de vleugels door een cakeservet te
vouwen in plooien.

Knijp de servet in het midden samen en
lijm de vleugels aan elkaar met kleine
klodders Sticky Base tussen elke plooi.
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Rijg het lijf, de vleugels en de houten
kraal voor het hoofd met een naald op
een stuk dubbelgevouwen zilverdraad en
monteer zo de engel. Het kan nu worden
gebruikt als hangende decoratie.

Maak een halo van een stuk pijpreiniger
dat in een lus is gevormd. Draai het om
zichzelf om het vast te zetten. Rijg het op
de zilverdraad. Je kunt deze met Sticky
Base op de houten kraal bevestigen.
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Maak een kerstboom door drie
cakeservetten in kegelvormen te vouwen
volgens dezelfde procedure als voor het
lichaam van de engel (stap 1 + 2). Maak
de kegels in verschillende breedtes zoals
weergegeven op de foto.

Rol een bal van Foam Clay en duw de
onderkant iets plat tot een bijna een
halve cirkel. Dit is de voet van de
kerstboom.
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Duw een stuk chenille in de voet van de
kerstboom. Dit is de stam. Breng een
klodder Foam Clay aan op de stam,
ongeveer 4 cm vanaf de onderkant.
Plaats nu de grootste kegel op de stam
en laat die rusten op de klodder van
Foam Clay op de stam.

Herhaal dit proces voor de andere twee
kegels. Breng de klodder Foam Clay aan
met 3 cm tussenruimte. De kleinste kegel
hoort bovenaan.
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Knip de stam op maat en breng een piek
aan op de top gemaakt van twee
sneeuwvlok-pailletten die je bevestigd
met Sticky Base.

Maak rozetten door drie cakeservetten te
vouwen volgens dezelfde procedure als
voor de engelenvleugels (zie stappen 3
en 4). Vouw dubbel zodat ze een "V"
vormen.
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Bevestig de drie gevouwen servetten
aan elkaar met Sticky Base.

Versier de rozet met
sneeuwvlok-pailletten in het midden
bevestigd met Sticky Base.

Zo ziet de rozet er dan uit
-

